کتابچه دوم

همچنین یادآور شد که از دوسال قبل شروع به معرفی
جاذبههــای گردشــگری این اســتان در توئیتر کــرده که
یکی از این جاذبهها روســتای درک اســت؛ روستایی که
میتوانیــد درختــان نخل ،کویــر و دریــا را در آن به طور
یکجــا ببینیــد ولــی حتــی بســیاری از مردم سیســتان و
بلوچستان هم آن را نمیشناختند .بعد از این معرفی
توئیتری ،گردشگران داخلی و خارجی به این روستا سفر
کردند ولی همگی از نبود اینترنت گالیه داشتند که این
موضــوع مورد توجه وزیــر ارتباطات قــرار گرفت و حاال
این منطقه زیر پوشش اینترنت پرسرعت قرار گرفته و
توریستهای بیشتری راهی این منطقه شدهاند.
ëëجهانیشدنخراسانجنوبیبااینترنت
عــاوه بــر سیســتان وبلوچســتان ،در روســتاهای
خراســان جنوبــی نیز شــاهد تحول گســترده بر بســتر

با اینکه االن یک خانه بومگردی فعال اســت با توجه
به استقبال مسافران ،قرار است4خانه بومگردی دیگر
نیز افتتاح شود .روستای رومشیتک شهرستان قائنات
خراسان جنوبی نیز یک نمونه دیگر از معجزه اینترنت
در اشتغالزایی است چراکه کشاورزان میتوانند بهطور
مســتقیم محصول زعفــران خــود را ارائه دهنــد .این
زعفــران شناســنامهای به اســم کشــاورز دارد پس وی
تمام تالش خود را بهکار میگیرد تا بهترین محصول
را ارائــه دهد .حســین حاجی بــرات یکی از کشــاورزان
میگویــد :مــا محصــوالت اصل را بهدســت مشــتری
میرســانیم و ســودی که قبالً به جیــب دالل میرفت
حاال به خودمان میرسد.
ëëتحولاینترنتیدرکردستان
اینترنت پرســرعت برای روســتاهای کردستان نیز

خوزستان توانا در آیینه مجازی

اینترنت برای خوزســتان بومگردی و کسب و کار ســالم را به ارمغان آورده است بهعنوان مثال معرفی
روســتای تکاب شهرســتان ایذه به ایران و جهان ،سبب شده اســت 15خانوار مهاجرت معکوس داشته
و بــه روســتا برگردند تــا در خانههای بومگردی میزبان گردشــگران باشــند و محصوالت دامــی خود را بر
بســتر اینترنت به فروش برســانند .خانه بهداشــت عشــایری روســتای بردبران ایذه نیز یک نمونه دیگر
از موفقیت اینترنت بهشــمار میرود .در این منطقه ،عشــایر بیشــتر در حال حرکت هستند ولی سامانه
ســامت کار را برایشــان راحت کرده اســت چون تاریخچه مراجعه آنها به پزشک یا خانههای سالمت
موجود است و پزشک بعدی میتواند با اشراف بر وضعیت سالمت شان ،به درمان آنها بپردازد.

اینترنت هستیم .یکی از این روستاها خراشاد واقع در
24کیلومتری بیرجند است که با هنر «توبافی» (حوله
بافــی) به ثبــت ملی و جهانی رســیده اســت .فاطمه
ذاکریان مدیرعامل شــرکت تعاونــی و کارآفرین برتر
روستا ،نقش اینترنت را در توسعه اشتغال روستاییان
بســیار مؤثر میداند و میگوید :این روســتا  180خانوار
دارد کــه تقریبــاً همــه اینترنــت دارنــد .درســالجاری
اینترنتبستریبرایاشتغالزاییومهاجرتمعکوس
ایجــاد کرد و میتوان آن را یک تحول بزرگ دانســت.
اعضای تعاونی 15ساله ما حاال دیگر بهطور مستقیم
از کشــورهای دیگر همچون عمان و اســپانیا ســفارش
میگیرنــد درحالی که قبــاً محصوالت زنان روســتا را
تنها از طریق نمایشــگاهها در بیرجند و فروشگاهها به
فــروش میرســاندیم .وی ادامه میدهد :زنان روســتا
بــا کمــک اینترنــت از نیاز و ســلیقه روز جهــان مطلع
شــده و در هنرشــان تغییراتــی دادهاند بــدون اینکه از
اصالت آن کم شود .دراین راستا دستبافتههای سنتی
خراشــاد متنوعتــر شــده و درقالب حولههــای حمام،
دســت و صورت و آشــپزخانه و همچنین پارچههایی
بــرای مانتو و لباس نــوزاد ارائه میشــود .حتی برخی
بافتهها ضخیمتر و پشــمی شدهاند و از آن پالتو تولید
میشــود .وی میگوید :اینترنت به گردشگری و ایجاد
خانههای بومگردی نیز در این روستا رونق بخشیده و

روزهای خوشی خلق کرده است .یکی از این روستاها،
پالنــگان قطــب گردشــگری ایــن اســتان اســت که به
ماسوله کردستان شهرت دارد .بافت این روستا ،ثبت
ملی شده و قرار است تا سال  2020ثبت جهانی شود.
«نعمــان بشــیر» یکــی از روســتاییان که کارگــزار مرکز
مخابرات این روستاست ،میگوید :حاال دیگر فیبرهای
نوری و اینترنت نسل سوم( ،)3Gاین روستای پلکانی
را کــه نوع بافــت آن به دوران نوســنگی برمی گردد به
جهانیان شناســانده است و گردشــگران درلحظه الیو
میگیرند و روی شبکههای اجتماعی ارسال میکنند.
وی با اشــاره به اینکه این روســتا چهارســالی میشــود
اینترنت دارد یادآور میشــود :در یک ســال گذشته که
به اینترنت پرســرعت مجهز شدهایم شاهد تحول در
روستا هســتیم .در نزدیکی روستای پالنگان مجموعه
مزارع پرورش ماهی بزرگ وجود دارد و 50تا60خانوار
از طریق فروش آنالین ماهی در کانالهای مختلف و
اینستاگرامامرارمعاشمیکنندوبسیارراضیهستند.
وی به خانههای مســافر هم اشــاره میکنــد که مردم
برای توریستها آماده کردهاند و می گوید :با تبلیغ در
اینستاگرام و اینترنت ،این خانهها برای ایام نوروز رزرو
شدهاند که خود درآمدزایی مناسبی ایجاد کرده است.
وی محصوالت باغی پالنگان را نیز ظرفیت دیگر این
روســتا در فضــای مجازی معرفی میکنــد و میگوید:

زندگی

محصوالت باغهای انار این منطقه ،ازطریق اینترنت
پیش فروش شده است.
از دیگر روســتاهایی کــه اینترنت پرســرعت رفاه و
درآمــد را برای مردمانــش به ارمغــان آورده میتوان
به روســتای سرریز کردســتان اشــاره کرد .عبدالمناف
سجادی مسئو ل آی سی تی این روستا با اشاره به اینکه
یک ســال و نیم از اتصال روســتا به اینترنت پرسرعت
میگــذرد ،مــی گوید :ایــن روســتا 420خانــوار دارد که
تقریبــاً همگــی متقاضــی اینترنــت هســتند ولی خط
نداریم که بــه آنها ارائه دهیم .االن فقط 64مشــترک
اینترنت پرســرعت داریم که از این بستر برای فروش
میوههــا و محصوالتــی ازجملــه انــار ،تــوت فرنگــی و
فلفــل و فــروش نهالها بهره میگیرند .مردم روســتا
همچنین با اســتفاده از ظرفیت شبکههای اجتماعی
و ایجــاد صفحــه های شــخصی،
از شــبکههای اجتماعــی بــرای
فــروش بهــره میگیرنــد و بــرای
بوقلمــون و مــرغ تولیــدی خود،
مشتریهایی از عراق و جمهوری
فاطمه ذاکریان،
آذربایجاندارند.
کارآفرین برتر
ëëاینترنت مانع قاچاق سوخت
روستای خراشاد:
درهرمزگان
درسالجاری
روســتای بهمنــی مینــاب در
اینترنت بستری
اســتان هرمــزگان نیز یکــی دیگر
از روســتاهایی اســت کــه در حوزه
برای اشتغالزایی
صادرات اینترنتی صنایع دســتی
و مهاجرت
بســیار موفــق عمــل کرده اســت.
معکوس ایجاد
حنیف یکی از روستاییان میگوید:
کرد و میتوان
در ایــن روســتای گردشــگرپذیر
آن را یک تحول
کــه همــه 200خانــوار آن در
بزرگ دانست
زمینــه حصیربافــی ،زریبافــی و
گالبتون دوزی مشغولند ،از زمان
اتصــال بــه اینترنــت پرســرعت،
برخی صنایع دستی که در آستانه
نابــودی بودنــد نجــات یافتنــد و
بــا تولیــد صنایــع دســتی بــه روز
شــده و ارائــه آن در شــبکههای اجتماعی و ســایتها و
فروشگاههای آنالین ،شاهد اشتغالزایی و درآمدزایی و
صادرات محصوالت به کشورهای دیگر هستیم.
از زمان ورود اینترنت پرسرعت به روستای سهیلی
در جزیره قشــم ،نام آن با بومگردی گره خورده است.
یکی از روستاییان با مهاجرت معکوس تصمیم گرفت
در این روستای نمونه گردشگری که نزدیک جنگلهای
حرا قرار دارد ،رستوران و اقامتگاه بومگردی ایجاد کند.
ویباکمکاینترنتاینمنطقهوخانهبومگردیاشرا
به ایران و جهان شناساند بهگونهای که تا سه ماه آینده،
خانهاش برای گردشگران رزرو است .وی میگوید ما با
کمک اینترنت با مردم دنیا ارتباط میگیریم و اگر هم
عکس و اطالعات بیشتری از منطقه و خانه بومگردی
بخواهند برایشــان ارسال میکنیم .وی می افزاید :قبالً
کســب درآمد در روســتاهای قشــم خیلی ســخت بود
و گاه مجبــور میشــدند بــه قاچاق ســوخت رو بیاورند
ولــی حاال با اینترنت وضعیت تغییر کرده اســت ومی
توانند خانه خود را به اقامتگاه بومگردی تبدیل کنند و
با اطالعرسانی خوب و رعایت استانداردها درآمدزایی
خوبی داشته باشند .مجموعه این گزارش مهر تأییدی
بر حرفهای وزیر ارتباطات است که پیش از این گفته
بود ،مردم در ایجاد شــغل توانمند هستند و وظیفه ما
تنهاتهیهزیرساختهاست.
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